Afhaalmenu
11 februari 2022
Spaghetti Bolognese en een chocoladetoetje toe
€ 10,00
(bestellen voor 15.30 afhalen tussen 17.00 en 19.00 uur)
Tel. 0593 52 32 88

Andere tijden

Het leven is weer een beetje normaal. Nu de coronamaatregelen nog van tafel. De enorme
schok van de verdrinkingsdood van kip Hennie is redelijk verwerkt. Anna heeft na een moeilijke
start vriendschap gesloten met nieuwkomer Jennie die de eerste dagen van hun samenzijn
nogal grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Zo gauw dit bij de directie bekend werd is er
ingegrepen. Zoiets moet je niet laten sudderen. Je hoort het tegenwoordig wel vaker.
Grensoverschrijdend gedrag. Daar valt heel veel gedrag onder dat niet gewenst is. Zo zijn er
ook wel eens gasten in de Cerck die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Hier wordt dan
meteen ingegrepen. Alles kan en mag in de Cerck zolang het maar voor iedereen gezellig blijft.
En dan bedoel ik ook iedereen. Inclusief de directie en medewerkers. Grensoverschrijdend
gedrag met een seksueel tintje is al helemaal uit den boze. Pas was er een gast die een net
binnengekomen dame vertelde dat hij haar erg mooi vond. De gast is onmiddellijk verwijderd en
heeft een cerckverbod gekregen tot 1 november 2027. Op de werkvloer is grensoverschrijdend
gedrag ook niet toegestaan. Als het straks weer aspergetijd is dan mogen die alleen door
mannen van hun schil worden ontdaan. Ook tijdens het maken van ballen gehakt is uiterste
voorzichtigheid geboden. Ja, de tijden zijn veranderd. Laatst riep er iemand in de keuken: “Zijn
de ballen al klaar?” Hier is aangifte van gedaan. De dader is geschorst. Een onderzoek is
gaande. De onderste steen zal boven komen. Vanaf vorige week is het verboden om een
mobiele telefoon mee naar het toilet te nemen. Men kan hier de gekste dingen fotograferen en
daarna versturen via de wotsep. Het zijn hele andere tijden en dat werd tijd ook.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

